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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2015 A8-0217/5 

Módosítás  5 
Bernd Kölmel and Richard Ashworth 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. úgy véli, hogy a 2016. évi költségvetési 

tervezet az elsı lépés a valódi fókusz és 

költségvetési fegyelem elérése felé, és 

konkrét példaként szolgál arra, hogy a 

Bizottság miként tartja be azon vállalását, 

mely szerint minden ügyet az adott ügy 

súlyának megfelelıen kezel; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.7.2015 A8-0217/6 

Módosítás  6 
Bernd Kölmel and Richard Ashworth 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3b. emlékezteti a Bizottságot a 2010-es 

költségvetési felülvizsgálatára, amely az 

uniós hozzáadott értéket az egyik fı 

elvként definiálta; kitart amellett, hogy 

ennek az elvnek kell az összes kiadás 

sarokkövét képeznie, ugyanakkor a 

kiadások tekintetében figyelemmel kell 

lenni a hatékonyságra, az 

eredményességre és az ár-érték arányra is, 

egyidejőleg tiszteletben tartva a 

szubszidiaritás EUSZ 5. cikkében 

meghatározott és a nemzeti 

parlamenteknek az Európai Unióban 

betöltött szerepérıl szóló 1. sz. 

jegyzıkönyvben rögzített elvét; 

Or. en 



 

AM\1067431HU.doc  PE559.033v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.7.2015 A8-0217/7 

Módosítás  7 
Bernd Kölmel and Richard Ashworth 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 19a. határozottan támogatja a Bizottság 

arra irányuló erıfeszítéseit, hogy 

ellenırzés alatt tartsa a fizetési helyzetet, 

és felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 

olyan programokat részesítsen elınyben, 

amelyek hozzájárulnak a tényleges 

növekedéshez, a versenyképességhez és a 

munkahelyteremtéshez, és határozza meg, 

hogy az uniós költségvetés mely területein 

lehet megtakarításokat elérni és az 

eredményességet biztosítani e prioritások 

megerısítése érdekében; 

Or. en 

 

 


